KUPIŠKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) mokinių elgesio
taisyklės (toliau – Elgesio taisyklės) apibrėžia Mokyklos mokinių elgesį, teises ir pareigas bei
mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką. Kiekvienas turi teises. Teisė – tai tam tikra taisyklė, kuri
nurodo, kaip su manimi turi elgtis kiti, kokių sąlygų man reikia, kad galėčiau aktyviai dalyvauti ir
augti kaip asmenybė. Kiekvienas turi pareigas. Pareigos – tai atsakomybė už turimas teises. Tai
reiškia, kad tas pačias teises, kurias aš turiu, turi ir kiti žmonės, todėl elgiuosi su jais taip, kaip
nurodo mano teisės.

Mokinių teisės
1. Įgyti pradinį, pagrindinį išsilavinimą turint reikiamą žinių lygį.
2. Būti supažindintam su Mokinių elgesio taisyklėmis ir ugdymo plane reglamentuotų mokomųjų
dalykų saugos reikalavimais.
3. Turėti tvarkingą, higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir saugioje
aplinkoje.
4. Gauti informaciją apie mokyklos programas, ugdymo planus, vykdomus projektus, mokymo
formas; mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą.
5. Laisvai rinktis neformaliojo ugdymo veiklą (būrelius), pritariant tėvams.
6. Sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.
7. Gauti socialinę, psichologinę ir specialią pedagoginę pagalbą.
8. Dalyvauti kultūriniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, žaisti ir ilsėtis, turėti laisvalaikį.
9. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
10. Kreiptis rūpimais klausimais į Mokyklos vadovybę, mokytojus ir darbuotojus.
11. Turi teisę prisidėti prie Mokyklos kultūros kūrimo, atstovauti Mokyklai ir garsinti jos vardą.

Mokinių pareigos
12. Laikytis visų mokymosi sutarties sąlygų, šių taisyklių, Mokyklos darbo tvarkos taisyklių, kitų
tvarką reglamentuojančių dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, reikalavimų.
13. Mokslo metų pradžioje mokinys privalo pasitikrinti sveikatą gydymo įstaigoje ir pristatyti
pažymą.
14. Sąžiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą – pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir įgyti
išsilavinimą; sąžiningai ir laiku atlikti kontrolines užduotis; būti atidiems ir aktyviems per pamokas,
maksimaliai išnaudoti Mokyklos teikiamas ugdymo(si) galimybes.
15. Lankyti pamokas, nevėluoti į jas, savavališkai neišeiti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia
iš pamokų išeiti, gauti dalyko mokytojo ar klasės auklėtojo sutikimą.
16. Gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių.
17. Mokykloje ir jos teritorijoje nesmurtauti, nesityčioti iš kitų mokinių, mokytojų ir mokyklos
darbuotojų.
18. Mokykloje ir jos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ir psichotropinių medžiagų,
draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, įžūliai ir provokuojančiai elgtis, žaisti azartinius
žaidimus.
19. Nedelsiant informuoti Mokyklos bendruomenės darbuotojus apie mokykloje, klasėje
vykstančias patyčias, muštynes, rūkymą ar elektroninių cigarečių, alkoholio, narkotinių bei
psichotropinių medžiagų vartojimą ir platinimą.

20. Mokyklos patalpose ir jos teritorijoje nefilmuoti, nefotografuoti mokinių, mokytojų ar mokyklos
darbuotojų veiklos be jų sutikimo, neplatinti informacijos apie asmenį be jo sutikimo per masines
informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete.
21. Saugoti asmeninį, kitų mokinių, mokyklos darbuotojų ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas,
baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo
atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai).
22. Laikytis asmens higienos normų.
23. Viršutinius drabužius (striukes, paltus, kepures ir kt.) nusirengti ir laikyti mokyklos rūbinėje,
rengtis švariai, tvarkingai.
24. Fizinio ugdymo pamokose sportuoti tik su sportine apranga ir tam skirta avalyne, kurią privalo
atsinešti.
25. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu pakviestas atvykti.
26. Kultūringai ir drausmingai elgtis laukiant autobuso, įlipant ir išlipant iš jo. Autobuse
nevaikščioti, nešiukšlinti, netriukšmauti, negadinti sėdynių. Pagarbiai bendrauti su vairuotoju ir
vykdyti jo reikalavimus.
27. Nesinaudoti pamokoje mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika, nesusijusia su ugdymo
procesu (telefonų garsas turi būti išjungtas, jie laikomi mokinio kuprinėje arba nurodytoje vietoje).
Jei nereaguojama į pastabą, mokytojas informuoja socialinį pedagogą, klasės auklėtoją. Klasės
auklėtojas informuoja tėvus.
28. Į valgyklą eiti per mokiniams skirtas pertraukas, pagal sudarytą grafiką. Valgykloje
netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu.
29. Pamokos metu kabinete draudžiama kramtyti kramtomąją gumą, valgyti.
30. Mokslo metų pabaigoje atsiskaityti su mokyklos biblioteka.

Mokinių skatinimas
31. Mokiniai gali būti skatinami už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, gerą pamokų
lankomumą, aktyvią popamokinę, kultūrinę veiklą.
32. Mokinius skatina mokyklos direktorius, klasių auklėtojai, mokytojai.
33. Skatinimo priemonės: mokyklos direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, padėkos
raštas, žodinis pagyrimas, padėka ar pagyrimas elektroniniame dienyne, Mokyklos svetainėje.

Mokinių atsakomybė
34. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą sutarties sąlygų,
mokinių elgesio taisyklių, taikomos šios nuobaudos:
 pastaba;
 individualus pokalbis;
 mokytojo, klasės auklėtojo pastaba elektroniniame dienyne;
 mokinio tėvų (globėjų) informavimas žodžiu ar raštu;
 Individualus pokalbis – konsultacija su mokyklos socialiniu pedagogu,
psichologu;
 mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje dalyvaujant
mokiniui, mokinio tėvams/globėjams;
 mokinio elgesio svarstymas Mokytojų tarybos posėdyje;
 teisėsaugos organų informavimas apie mokinio teisėsaugos ar teisėtvarkos
pažeidimus.

Baigiamosios nuostatos

35. Mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiuo tvarkos aprašu kiekvienais mokslo metais rugsėjo
mėnesį.
36. Taisyklės skelbiamos Mokyklos internetinėje svetainėje, stenduose.

